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Beste ouders, verzorgers,  

 

Ten tijden van het verschijnen van de deze nieuwsbrief, 

is de meteorologische lente begonnen, namelijk 1 maart. 

Het duurt nog een week of twee tot de astronomische 

lente start. Dit is meestal op 20 of 21 maart. We merken 

het ook al een beetje in de ochtend; die typische 

vogelgeluiden waar je ’s morgens wakker van wordt en 

het licht dat al steeds eerder naar binnen schijnt. De dag 

wordt letterlijk langer doordat de klok een uur vooruit 

gaat en kinderen na het avondeten nog even lekker 

buiten kunnen spelen met vrienden, vriendinnen of 

papa en mama. Kortom, iedereen krijgt te maken met 

lentekriebels.  

 

In het onderwijs wordt er tijdens ‘de week van lentekriebels’ aandacht besteed aan aanverwante 

onderwerpen. Het thema dit jaar is: ‘Wat vind ik fijn?’  Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren 

over je lijf, praten over wat je fijn vindt, autonomie en een positief zelfbeeld. In alle groepen zal hier 

aandacht worden besteed rekening houdend met de ontwikkelfase waarin de kinderen zich bevinden.  

 

In de week van 13 maart start onze projectweek ook. Het thema van deze week is ‘heel Lindenhage 

ontdekt Nederland’. Dit houdt in dat er in de groepen gewerkt gaat worden aan het thema Nederland. In 

de onderbouw zal er gewerkt worden over Nederland in het algemeen en in de andere groepen aan één 

provincie. Denk hierbij aan: steden, plaatsen, wateren, natuurgebieden, dieren, geschiedenis, 

klederdracht, monumenten, streekproducten, gerechten, cultuur, wat wordt er verbouwd of 

geproduceerd, provincie vlag, bekende mensen enz. 

 

 

 

 

 

http://www.lindenhage.nl/
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Mees is geboren! 

Op maandag 27 februari zijn onze collega Anouk en haar man 

wederom troste ouders geworden van zoontje Mees. Het gaat goed 

met moeder en kind! Van harte gefeliciteerd en veel geluk en liefde 

gewenst! 

 
 

 

 

 

 

Welkom! 

 

Deze week start Heidi Bolsenbroek bij ons op Lindenhage in groep 3. Zij vervangt Anouk 

Nijsen tijdens haar verlof en zal daarnaast op woensdag groepjes leerlingen gaan 

ondersteunen. Zij stelt zich graag aan u voor: 

 

Beste ouders/verzorgers, Wat ontzettend leuk dat ik tot de zomervakantie samen met 

Sophie uw kind in groep 3 mag begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling! Ik kijk ernaar uit 

om weer les te gaan geven. Mijn naam is Heidi Bolsenbroek, ik ben 43 jaar en woon in 

Zevenaar met mijn man Henk-Jan en zoons Hidde (14) en Jan (11). Ik heb in totaal 17 

jaar lesgegeven in groep 1 t/m 8 op CBS de Rank in Toldijk en IKC Martinus in Oud-

Zevenaar. De afgelopen 3 jaar ben ik als directeur werkzaam geweest op 

bovengenoemde school in Toldijk. Daar heb ik een fantastische tijd gehad, maar ik ben 

al die tijd terug blijven verlangen naar het lesgeven. Het draaien van een groep, tussen de kinderen staan en ze 

mogen zien groeien in hun ontwikkeling is wat mij motiveert en mij werkgeluk geeft. Ik heb daarom de knoop 

doorgehakt en besloten mijn hart te volgen en weer les te gaan geven. Zo ben ik bij basisschool Lindenhage 

beland en mag ik tot de zomer les gaan geven in de groep van uw kind. Loopt u gerust binnen bij vragen of om 

even kennis te maken. Tot dan! 

 

 

IKC-nieuws 

Priscilla Masbaitoeboen is benoemd tot opvangcoördinator IKC Platanenlaan. Zij zal vanaf heden het vaste 

gezicht voor de opvang binnen ons IKC zijn. Ze werkt op maandagochtend, dinsdag (hele dag) en 

woensdagochtend.  

 

 

Projectweek 

Maandag 13 maart start de projectweek. Het thema van deze week is: 

      ‘Heel Lindenhage ontdekt Nederland’  

 

Dit houdt in dat er in de groepen gewerkt gaat worden aan het thema Nederland. In de onderbouw zal er 

gewerkt worden over Nederland in het algemeen en in de andere groepen aan één provincie.  

Deze projectweek wordt afgesloten met een inloopavond op 23 maart. U wordt hier nog verder over 

geïnformeerd. 



  

 

 

Gebruik poort op schoolplein 

Ons gebouw heeft drie gebruikers. Naast onze basisschool zijn ook basisschool Het Kofschip en 

kinderopvangorganisatie Zonnekinderen gevestigd in het gebouw. Wanneer om 14.00 uur onze school uitgaat 

spelen de kleutergroepen van Het Kofschip vaak nog buiten op het onderbouwplein. Een aantal van onze 

leerlingen loopt over dit plein, door de spelende kinderen, naar huis. Dit kan voor onoverzichtelijke situaties 

zorgen. Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) over het onderbouwplein naar huis lopen dan willen wij u vragen te 

bespreken dat ze een andere route kiezen. Op deze manier houden we rekening met elkaar.  

 

Gescheiden afvalinzameling  
Vanaf nu kunnen leerlingen en medewerkers hun lege plastic verpakkingen en drankenkartons op onze school  

apart scheiden. Zo zorgen we samen voor een beter milieu én leren we de kinderen tegelijkertijd over de waarde 

van afval. In deze brief lees je hier meer over.   

Goed voor onze toekomst  

 

We hebben op onze school in alle klassen inzamelbakken geplaatst. We vinden het belangrijk om kinderen 

bewust te maken van onze leefomgeving, het milieu en het dreigende tekort aan grondstoffen. Het apart 

inzamelen van lege plastic verpakkingen en drankenkartons (PD-afval) hoort daar ook bij. Door lege plastic 

verpakkingen en drankpakken te scheiden, helpen we afval te veranderen in grondstof. Dit betekent dat er 

minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Wist u bijvoorbeeld dat plastic wordt gemaakt van aardolie?  

 

Nog beter is het natuurlijk om afval helemaal te voorkomen. Want eigenlijk geldt, hoe minder lege plastic 

verpakkingen en drankenkartons we inzamelen hoe beter. Geef je kind(eren) daarom liever brood en fruit mee in 

een trommel of herbruikbare boterhamzak. En doe het drinken in een bidon, hervulbare fles of een schoolbeker.   

 

Om de kinderen te helpen wat wel en niet PD-afval is, krijgen ze hier ook les over. We bespreken met de kinderen 

welk afval in de bak mag en waarom het belangrijk is om PD-afval te scheiden. Ook ontdekken de kinderen wat 

er allemaal van gerecycled PD-afval wordt gemaakt.  

 

Het PD-afval wordt op onze school opgehaald door de afvalinzamelaar. Daarna wordt het gesorteerd en door 

gespecialiseerde en gecertificeerde recyclebedrijven verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten. Het 

inzamelprogramma Afval Goed Geregeld is gratis, omdat de kosten hiervoor worden betaald door Stichting 

Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Dankzij het inzamelprogramma Afval Goed Geregeld kunnen alle scholen 

in Nederland hier gratis aan meedoen. Meer weten over het inzamelen? Kijk op www.afvalgoedgeregeld.nl.  
 

 

Ziekteverzuim 

Ieder kind wil leren, spelen en groeien. School bereidt kinderen zoveel mogelijk voor op de toekomst, om 

dromen waar te maken. Hiervoor moeten kinderen zoveel mogelijk op school zijn. Natuurlijk is ziekte een 

voorbeeld om (kortdurend) op school afwezig te zijn. Dit heeft normaliter geen invloed op de ontwikkeling van 

kinderen. Wanneer het verzuim van een leerling een reden tot bezorgdheid is, verdient dit onze aandacht en 

gaan we altijd in eerste instantie met ouders/verzorgers in gesprek. We kijken samen of het verzuim school 

gerelateerd is en hoe school kan ondersteunen om leer en/of ontwikkelingsachterstanden beperkt kunnen 

worden. Een consult met de jeugdarts behoort tot de mogelijkheden. Wanneer de zorgen na dit gesprek 

aanhouden dan zal de directie de leerplichtambtenaar inschakelen ter ondersteuning. Het uitgangspunt blijft dat 

ouders/verzorgers en de school de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om het kind verder te helpen in 

de ontwikkeling. Een optimale samenwerking en communicatie zijn de middelen om dit tot een succes te maken. 

 

https://www.afvalgoedgeregeld.nl/


  

 

Criteria zorgwekkend ziekteverzuim: 

Primair onderwijs meer dan 5x per jaar ziektemelding OF meer dan 10 schooldagen ziekteverzuim per 

schooljaar.  

Bij zorgen kan de school altijd eerder in gesprek gaan met ouders en/of leerling. Er hoeft niet gewacht te 

worden tot er aan de criteria wordt voldaan. 

 

 
Vakantierooster 2023-2024 

Onderstaand vind u het vakantierooster voor schooljaar 2023-2024. Naast de geplande vakanties worden er nog 

6 studiedagen gepland waarover wij u informeren zodra deze bekend zijn.  

 

 

Vakantie 

 

 

Data 

 

Herfstvakantie    

 

14 oktober t/m 22 oktober 2023 

 
 

 

Kerstvakantie 

 
 

 

23 december 2023 t/m 7 januari 2024 
 

 

Voorjaarsvakantie   

 

10 februari t/m 18 februari 2024   

 

Goede vrijdag   

 

vrijdag 29 maart 2024 

   
 

2e Paasdag   

 

maandag 1 april 2024 

   
 

Meivakantie incl Koningsdag en 

Hemelvaart 

   

 

27 april t/m 12 mei 2024 
 

 

2e Pinksterdag 

 

  
 

 

maandag 20 mei 2024 
  

 

Zomervakantie 

 

 

6 juli t/m 18 augustus 2024 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

Bijlage 1 – Pleegouders gezocht! 
 
Kindgericht werven met project “Pleegzorg dichtbij” 
 
Nog steeds zijn we actief op zoek naar pleegouders. Om nóg beter 
passende pleegouders te vinden zijn Annemarie en Jolet van entrea 
lindenhout met het project 'Pleegzorg Dichtbij' gestart. Zij gaan voor ieder 
kind dat een plek in een pleeggezin zoekt, op zoek naar het juiste gezin. 
Dat kan ook bij jou in de buurt zijn. Samen vertellen zij wat het precies 
inhoudt.  

 
 

Links Annemarie, rechts Jolet 
 

Voor een aantal kinderen in Centraal Gelderland is er nu geen passend pleeggezin. Als een kind te lang moeten 
wachten gaan wij op zoek. We zoeken naar een pleeggezin in de buurt van de woonomgeving van ouders en passend 
bij de wensen en interesses van het kind. Dat lukt bijvoorbeeld vaak via school of de (sport)vereniging in de buurt. 
Het voordeel is dat een kind zo in de eigen omgeving kan blijven, dat geeft houvast. Bezoek van (en aan) ouders is 
makkelijker te realiseren, contact met eigen vriendjes blijft mogelijk en zo kan het kind ook op de eigen school en 
sportclub blijven. Een plaatsing in een pleeggezin heeft al veel impact op kind en ouders, hoe fijn is het dan als het 
pleeggezin zo veel en goed mogelijk aansluit?  
Als voorbeeld: Voor Robin is het fijn om in een gezin met andere kinderen en huisdieren te zijn. Terwijl het voor Jana 
goed is om regelmatig in het weekend tot rust te komen in een gezin zonder kinderen, maar wel in de buurt van de 
manege waar haar paard staat. Voor kinderen als Robin en Jana zie je binnenkort misschien wel een oproep in de 
nieuwsbrief van school of op social media! 

 
Denk jij wel eens na over pleegzorg?  
Op dit moment zoeken wij voor acht kinderen in Centraal Gelderland een plek in een pleeggezin. Zowel voor met 
regelmaat een weekend als voor een voltijd plek voor langere tijd. Meer weten? Kijk eens op 
www.ikwilpleegouderworden.nl. Je mag ook altijd persoonlijk contact met ons opnemen. Wie weet tot ziens! 
 
Annemarie de Bie: 06-26681071 
Jolet Wichgers: 06-53326039 
 
Volg ons ook op Instagram of Facebook!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikwilpleegouderworden.nl/
https://www.instagram.com/pleegzorg.entrea.lindenhout/
https://www.facebook.com/pleegzorgentrealindenhout
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